
28 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Lama kerja menunjukan pengalaman yang dimiliki oleh seorang karyawan pada 

bidang kerja mereka. Penyajian data responden berdasarkan lama kerja pada 

Universitas Darul Ulum Jombang adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.2 

Lama Bekerja Responden 

Sumber : Data Primer diolah (2016) 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Budaya Organisasi 0.870 Reliabel 

Spiritualitas Kerja 0.890 Reliabel 

Etos Kerja 0.829 Reliabel 

 

Skala Interval Kategori 

1,00 – 1,08 Sangat tidak setuju 

1,81 – 2,61 Tidak setuju 

2,62 – 3,42 Ragu-ragu 

3,43 – 4,23 Setuju 

4,24 – 5,00 Sangat setuju 

 

1.3.2. Statistik Hasil Penelitian Varibel Deskriptif  Budaya Organisasi  

Budaya Organisasi dalam penelitian ini terdiri dari beberapa indikator antara 

lain Budaya Klan, Budaya Adokrasi, Budaya Pasar, Budaya Hirarki. Untuk 
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mendapatkan porsentase dari masing-masing jawaban responden dengan 

menggunakan rumus  

  𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐉𝐚𝐰𝐚𝐛𝐚𝐧 

𝟑𝟎
 𝑥 100% 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Budaya Organisasi 

Item 
STS TS R S SS 

Mean 
f % f % f % f % f % 

UNDAR Jombang merupakan tempat bekerja 

seperti keluarga 
0 0% 0 0% 3 10% 12 40% 15 50% 4.40 

Pimpinan UNDAR Jombang layaknya 

mentor 
0 0% 0 0% 2 7% 20 67% 8 27% 4.20 

Karyawan UNDAR Jombang bekerja tim 0 0% 0 0% 6 20% 19 63% 5 17% 3.97 

Karyawan UNDAR Jombang setia terhadap 

organisasi 
0 0% 0 0% 8 27% 18 60% 4 13% 3.87 

Karyawan UNDAR Jombang saling percaya 0 0% 0 0% 3 10% 18 60% 9 30% 4.20 

  Mean Indikator Budaya Klan 4.13 

UNDAR Jombang tempat kerja yang besifat 

dinamis 
0 0% 2 7% 5 17% 19 63% 4 13% 3.83 

UNDAR Jombang memberikan kebebasan 

dalam bekerja 
0 0% 1 3% 3 10% 20 67% 6 20% 4.03 

Karyawan UNDAR Jombang berani 

mengambil resiko dalam bekerja 
0 0% 2 7% 4 13% 18 60% 6 20% 3.93 

Karyawan UNDAR Jombang berkomitmen 

menyelesaikan pekerjaan dengan hasil 

maksimal 

0 0% 3 10% 10 33% 14 47% 3 10% 3.57 

Karyawan UNDAR Jombang berusaha untuk 

mengembangkan diri 
0 0% 0 0% 4 13% 18 60% 8 27% 4.13 

  Mean Indikator Budaya Adokrasi 3.90 

Lingkungan kerja UNDAR Jombang 

berorientasi pada hasil atau tujuan 
0 0% 0 0% 5 17% 17 57% 8 27% 4.10 

Gaya kepepmimpinan UNDAR Jombang 

bersifat agresif 
0 0% 2 7% 7 23% 18 60% 3 10% 3.73 
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Karyawan UNDARJombang sangat 

kompetitif 
0 0% 2 7% 6 20% 17 57% 5 17% 3.83 

Karyawan UNDAR Jombang bersaing 

mendapatkan prestasi 
0 0% 4 13% 6 20% 14 47% 6 20% 3.73 

Karyawan UNDAR Jombang berusaha 

mengembangkan diri 
1 3% 2 7% 4 13% 16 53% 7 23% 3.87 

  Mean Indikator Pasar 3.85 

UNDAR Jombang merupakan tempat kerja 

yang terkontrol 
0 0% 0 0% 5 17% 18 60% 7 23% 4.07 

Pemimpin UNDAR Jombang berorientasi 

pada efisiensi dan kelancaran operasi 
0 0% 0 0% 4 13% 20 67% 6 20% 4.07 

UNDAR Jombang merupakan tempat yang 

normal dan terstruktur 
0 0% 0 0% 4 13% 19 63% 7 23% 4.10 

Karyawan UNDAR Jombang bekerja dengan 

prosedur 
0 0% 0 0% 8 27% 17 57% 5 17% 3.90 

Memberikan rasa aman antar karyawan 

karena bekerja dengan prosedur 
0 0% 0 0% 1 3% 18 60% 11 37% 4.33 

 

Mean Indikator Hirarki 

4.09 

 

Mean Variabel 

3.99 

Sumber : Data Primer diolah (2016) 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.3 penilaian responden terhadap 

pernyataan Universitas Darul Ulum Jombang merupakan tempat bekerja seperti 

keluarga sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 0% ragu 10% setuju 40% sangat setuju 

50%. Hal ini menyatakan responden sangat setuju dengan pernyataan Universitas Darul 

Ulum Jombang merupakan tempat bekerja seperti keluarga. Penilaian responden 

terhadap pernyataan pimpinan Universitas Darul Ulum Jombang layaknya mentor 

sangat tidaks etuju 0%, tidak setuju 0%, Ragu 7%, Setuju 67%, Sangat setuju 27%. Hal 

ini membuktikan responden setuju dengan pernyataan pimpinan Universitas Darul 

Ulum Jombang layaknya mentor.  

Penilaian responden terhadap pernyataan karyawan Universitas Darul Ulum 

Jombang bekerja tim sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 0%, ragu 20%, setuju 67% 
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sangat setuju 17%. Hal ini membuktikan bahwa responden setuju dengan pernyataan 

Karyawan Universitas Darul Ulum Jombang bekerja tim. Penilaian responden terhadap 

pernyataan Karyawan Universitas Darul Ulum Jombang setia terhadap organisasi sanga 

tidaks etuju 0%, tidak setuju 0%, ragu 27%, setuju 60%, sangat setuju 13%. Hal ini 

membuktikan responden setuju dengan pernyataan karyawan Universitas Darul Ulum 

Jombang setia terhadap organisasi.  

Penilaian responden terhadap pernyataan karyawan Universitas Darul Ulum 

Jombang saling percaya sangat tiak setuju 0%, tidak setuju 0%, ragu 10%, setuju 60% 

dan sangat setuju 30%. Hal ini membuktikan bahwa responden setuju dengan 

pernyataan Karyawan Universitas Darul Ulum Jombang saling percaya. Penilaian 

responden terhadap pernyataan Universitas darul Ulum Jombang saling percaya. 

Penilaian responden terhadap pernyataan Universitas Darul Ulum Jombang sebagai 

tempat kerja yang dinamissangat tidak setuju 0%, tidak setuju 7%, ragu 17%, setuju 

63% dan sangat setuju 13%. Hal ini emmbuktikan bahwa responden setuju dengan 

pernyataan Universitas darul Ulum Jombang sebagai tempat kerja yang dinamis.  

Penilaian responden terhadap pernyataan Universitas Darul Ulum Jombang 

memberikan kebebasan dalam bekerja sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 3%, ragu 

10% setuju 67% sangat setuju 20%. Hal ini emmbuktikan bahwa responden setuju 

dengan pernyataan Universitas darul Ulum Jombang memberikan kebebasan dalam 

bekerja. Penilaian responden terhadap pernyataan Universitas darul Ulum Jombang 

berani mengambil resiko dalam bekerja sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 7%, ragu 

13%, setuju 60%, sangat setuju 20%. Hal ini emmbuktikan bahwa responden setuju 

dengan pernyataan Karyawan Universitas Darul Ulum Jombang berani mengambil 

resiko dalam bekerja.  

Penilaian responden terhadap pernyataan karyawan Universitas Darul Ulum 

Jombang berani berkomitmen menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang maksimal 

sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 10%, ragu 33%, setuju 40%, sangat setuju 10%. 

Hal ini membuktikan responden setuju terhadap Karyawan Universtias Darul Ulum 

Jombang berkomitmen menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang maksimal. 

Penilaian responden terhadap Karyawan Universitas Darul Ulum Jombang berusaha 

mengembangkan diri sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 0%, rau 13%, setuju 20% 
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sangat setuju 67%. Hal ini emmbuktikan rseponden setuju dengan pernyataan 

Karyawan Universitas Darul Ulum Jombang berusaha mengembangkan diri.  

Penilaian responden terhadap lingkungan kerja Universitas Darul Ulum 

Jombang berorientasi pada hasil sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 0%, ragu 17%, 

setuju 57%, sangat setuju 27%. Hal ini membuktikan setuju terhadap pernyataan 

lingkungan Universitas Darul Ulum Jombang berorientasi pada hasil. Penilaian 

responden terhadap pernyataan gaya kepemimpinan Universitas darul Ulum Jombang 

bersikap agresif sangat tidak setuju 0%, tidaks etuju 7%, ragu 23%, setuju 60%, sangat 

setuju 10%. Hal ini membuktikan bahwa responden setuju dengan pernyataan gaya 

kepemimpinan Universitas darul Ulum Jombang bersikap agresif.  

Penilaian responden terhadap pernyataan Karyawan Universitas darul Ulum 

Jombang sangat kompetitif sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 7% ragu 20%, setuju 

57% dan sangat setuju 17%. Hal ini emmbuktikan Karyawan Universitas Darul Ulum 

Jombang setuju dengan pernyataan Karyawan Universitas Darul Ulum Jombang sangat 

kompetitif. Penilaian responden terhadap pernyataan Karyawan Universitas Darul 

Ulum Jombang bersaingan untuk mendapatkan prestasi sangat tidak setuju 0%, tidak 

setuju 13%, ragu 20%, setuju 47% sangat setuju 20%. Hal ini membuktikan bahwa 

responden setuju dengan pernyataan Karyawan Universitas Darul Ulum Jombang 

bersaing untuk mendapatkan prestasi.  

Penilaian responden terhadap pernyataan Universitas Darul Ulum Jombang 

berusaha mengembangkan diri sangat tidak setuju 3%, tidak setuju 7%, ragu 13%, 

setuju 53% sangat setuju 13%. Hal ini emmbuktikan responden setuju terhadap 

pernyataan karyawan Universitas Darul Ulum Jombang berusaha untuk 

mengembangkan diri. Penilaian responden terhadap pernyataan Universitas Darul 

Ulum Jombang merupakan tempat yang terkontrol, sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 

0%, ragu 17%, setuju 60% sangat setuju 23%. Hal ini membuktikan responden setuju 

terhadap pernyataan Universitas Darul Ulum Jombang merupakan tempat yang 

terkontrol.  

Penilaian responden terhadap Pimpinan Universitas darul Ulum Jombang 

berorientasi pada efisiensi dan kelancaran operasi sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 

0%, ragu 13%, setuju 67% sangat setuju 20%. Hal ini membuktikan responden setuju 

terhadap pernyataan pimpinan Universitas Darul Ulum Jombang berorientasi pada 
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efisiensi dan kelancaran operasi. Penilaian responden terhadap pernyataan Universitas 

Darul Ulum Jombang merupakan tempat formal dan terstruktur. Sangat tidak setuju 

0%, tidak setuju 0% ragu 13% setuju 63% sangat setuju 23%. Hal ini membuktikan 

respond setuju dengan pernyataan Universitas darul Ulum Jombang merupakan tempat 

formal dan terstruktur.  

Penilaian responden terhadap Karyawan Universitas darul Ulum Jombang 

bekerja dengan prosedur, sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 0% ragu 27%, setuju 57% 

sangat setuju 17%. Hal ini membuktikan bahwa responden setuju dengan pernyataan 

karyawan Universitas Darul Ulum Jombang bekerja dengan prosedur. Penilaian 

responden terhadap pernyataan Karyawan Universitas Darul Ulum Jombang 

memberikan rasa aman terhadap karyawan karena bekerja sesuai prosedur sangat tidak 

setuju 0%, tidak setuju 0%, ragu 3%, setuju 60%, sangat setuju 37%. Hal ini 

membuktikan responden setuju dengan pernyataan Karyawan Universitas Darul Ulum 

Jombang memberikan rasa aman terhadap karyawan karena bekerja sesuai prosedur.   

tabel 4.4 

Deskriptif Spiritualitas 

Item 
STS TS R S SS 

Mean  
f % f % f % f % f % 

Percaya mampu menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik 
0 0% 0 0% 12 40% 16 53% 2 7% 3.67 

Yakin bahwa hidup memiliki makna 0 0% 0 0% 17 57% 10 33% 3 10% 3.53 

Diri sendiri bertanggung jawab terhadap 

hidup 
0 0% 0 0% 13 43% 14 47% 3 10% 3.67 

Percaya bahwa hidup itu untuk akhirat 0 0% 0 0% 16 53% 10 33% 4 13% 3.60 

Tidak melihat  uang adalah kepuasan 

tertinggi 
0 0% 0 0% 13 43% 15 50% 2 7% 3.63 

Yakin memiliki komitmen yang tinggi 

untuk mengaktualisasi potensi diri ke 

seluruh aspek kehidupan 

0 0% 0 0% 8 27% 18 60% 4 13% 3.87 

Penderitaan dianggap sebagai ujian 

kehidupan 
0 0% 0 0% 17 57% 9 30% 4 13% 3.57 
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Percaya spiritualitas akan mewarnai 

kehidupan dalam diri 
0 0% 0 0% 15 50% 11 37% 4 13% 3.63 

  

Mean Variabel 

3.65 

 

Berdasarkan analisa secara keseluruhan delapan item pernyataan variabel 

spritualitas, dapat dilihat penilaian rata-rata skor dari masing-masing indikator sebagai 

berikut : 

Penilaian koresponden terhadap pernyataan individu yang percaya akan 

kekuatan diri mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, berdasarkan tabel di 

atas jawaban koerponden adalah sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 0%, ragu 40% 

setuju 53%, sangat setuju 7%. Berdasarkan jawaban koreponden yang terbanyak adalah 

setuju 53%. Hal ini menyatakan bahwa koresponden percaya pada kemampuan diri 

untuk menyelsaikan pekerjaannya dengan baik.  

Penilaian koresponden terhadap pernyataan diri sendiri meyakini bahwa hidup 

memiliki makna. Berdasarkan tabel d atas jawaban koresponden sangat tidak setuju 0%, 

tidak setuju 0%, ragu 57%, setuju 33%, sangat setuju 10%. Berdasarkan jawaban 

koresponden jawaban terbanyak adalah ragu 57%, hal ini menyatakan bahwa karyawan 

masih belum mengetahui atau belum meyakini hidup ini memiliki makna hidup yang 

harus dicapai.  

Penilaian koreponden terhadap pernyataan merasa bahwa diri sendiri harus 

bertanggung jawab terhadap hidup. Berdasarkan tabel di atas jawaban koreponden 

sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 0%, ragu 43%, setuju 47%, sangat setuju 10%. 

Berdasarkan jawaban koresponden jawaban terbanyak adalah setuju 47% hal ini 

menyatakan bahwa karyawan menyadari akan tanggung jawab hidupnya di dunia.  

Penilaian koresponden terhadap pernyataan diri sendiri percaya hidup itu untuk 

akhirat. Berdasarkan tabel di atas jawaban koreponden sangat tidak setuju 0%, tidak 

setuju 0%, ragu 53%, setuju 33% sangat setuju 13%. Berdasarkan jawaban 

koresponden, jawaban terbanyak adalah ragu 53% hal ini menyatakan bahwa 

koresponden masih belum percaya akan hukuman atau balasan di akhirat.  
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Penilaian koresponden terhadap pernyataan tidak melihat kepuasan tertinggi 

adalah uang dan jabatan, bedasarkan tabel di atas jawaban koreponden sangat tidak 

setuju 0%, tidak setuju 0%, ragu 43%, setuju 50% sangat setuju 7%. Berdasarkan 

jawaban koresponden jawaban terbanyak adalah setuju 50%, hal ini menyatakan bahwa 

karyawan tidak memandang uang adalah kepuasan yang harus dicapai.  

Penilaian koresponden terhadap pernyataan meyakini dalam dirinya memiliki 

komitmen yang tinggi untuk mengaktualisasi potensi diri ke seluruh aspek kehidupan, 

berdasarkan tabel di atas jawaban koresponden sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 0%, 

ragu 27%, setuju 60%, sangat tidak setuju 13%. Berdasarkan jawaban koresponden 

yang terbanyak adalah setuju 60%. Hal ini menyatakan bahwa karyawan memiliki 

komitmen untuk meningkatkan potensi diri agar dapat bekerja dengan maksimal.  

Penilaian koresponden terhadap pernyataan menyadari akan adanya penderitaan 

dan kematian yang dianggap sebagai ujian kehidupan. Berdasarkan tabel di atas 

jawaban koresponden sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 0%, ragu 50%, setuju 30%, 

sangat setuju 13%. Berdasarkan jawaban koresponden jawaban terbanyak adalah ragu 

50%. Hal ini menyatakan karyawan belum menyadari bahwa hidup memiliki ujian, 

yakni penderitaan di dunia. Sehingga individu dianggap belum serius dalam hidup.  

Penilaian koresponden terhadap pernyataan mempercayai spiritualitas akan 

mewarnai kehidupan dalam diri. Berdasarkan tabel di atas koresponden menjawab 

sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 0%, ragu 50%, setuju 37%, sangat setuju 13%. 

Berdasarkan jawaban koresponden di atas jawaban terbanyak adalah ragu 50%, hal ini 

menyatakan karyawan ragu bahwa spiritualitas berpengaruh dalam kehidupan pribadi.  

  Berdasarkan penilaian rata-rata skor masing-masing indikator 

dihasilkan masuk dalam skala setuju. Rata-rata skor tertinggi pada pernyataan meyakini 

dalam dirinya memiliki komitmen yang tinggi untuk mengaktualisasi potensi diri ke 

seluruh aspek kehidupan dengan nilai rata-rata skor 3,87. Hal ini menunjukan 

responden memberikan penilaian paling tinggi terhadap variabel spiritualitas melalui 

pernyataan tersebut.  
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Tabel 4.5 

Deskriptif Etos Kerja 

Item 
STS TS R S SS 

Mean  

f % f % f % f % f % 

Karyawan UNDAR Jombang  

Jujur dalam bekerja 
0 0% 0 0% 2 7% 16 53% 12 40% 4.33 

Karyawan UNDAR Jombang 

transparan dalam melakukan 

pekerjaannya 

0 0% 0 0% 4 13% 17 57% 9 30% 4.17 

  

Mean Indikator Shiddiq 

4.25 

Karyawan UNDAR Jombang berani 

bertanggung jawab akan pekerjaan 

yang dilakukannya 

0 0% 0 0% 3 10% 18 60% 9 30% 4.20 

Karyawan UNDAR Jombang berusaha 

untuk 

Menjadi kepercayaan universitas 

0 0% 0 0% 0 0% 20 67% 10 33% 4.33 

  

Mean Indikator Amanah 

4.27 

Karyawan UNDAR Jombang memiliki 

kecerdasan / mahir dalam melakukan 

pekerjaannya 

0 0% 0 0% 2 7% 23 77% 5 17% 4.10 

Karyawan UNDAR Jombang memiliki 

kecerdasan emosional  
0 0% 1 3% 3 10% 23 77% 3 10% 3.93 

  

Mean Indikator Fathonah 

4.02 

Karyawan UNDAR Jombang memiliki 

kemampuang berkomunikasi yang baik 

antara karyawan satu dengan yang 

lainnya 

0 0% 0 0% 9 30% 12 40% 9 30% 4.00 

Karyawan UNDAR Jombang mampu 

mengembangkan diri untuk 

meningkatkan keahliannya 

0 0% 0 0% 6 20% 16 53% 8 27% 4.07 
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Mean Indikator Tabligh 

4.03 

  

Mean Variabel 

4.14 

 

  Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan terhadap variabel etos kerja 

delapan item pertanyaan, dapat dilihat penilaian rata-rata skor dari masing-masing 

indikator pada tabel 4.5 sebagai berikut : 

  Penilaian koresponden terhadap pernyataan karyawan Universitas Darul Ulum 

Jombang jujur dalam bekerja, berdasarkan tabel diketahui responden menjawab sangat 

tidak setuju 0%, tidak setuju 0%, ragu 7%, setuju 53%, sangat setuju 40%. Berdasarkan 

jawaban koresponden terbanyak pada jawaban setuju 53%, bahwa sikap jujur adalah 

baik dan mendapatkan pahala sedangkan tidak jujur berdosa kepada Allah SWT.  Sikap 

jujur ini salah satu contohnya adalah karyawan datang ke kantor sesuai peraturan 

Universitas untuk melakukan pekerjaannya tanpa ada pengawasan dari atasannya. 

Terutama di hari sabtu dan minggu.   

  Penilaian koresponden terhadap pernyataan karyawan Universitas Darul Ulum 

Jombang berani bersikap transparan dalam melakukan pekerjaannya. Berdasarkan tabel 

diketahui responden menjawab sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 0%, ragu 13%, 

setuju 57%, sangat setuju 30%. Berdasarkan jawaban koresponden terbanyak  pada 

jawaban setuju 57%, bahwa koresponden transparan dalam pekerjaannya. Hal ini 

menyatakan bahwa karyawan setuju transparancy atau keterbukaan informasi harus 

dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Salah satunya transparan dalam 

pelaporan keuangan.  

  Penilaian koresponden terhadap pernyataan karyawan Universitas Darul Ulum 

Jombang berani bertanggung jawab akan pekerjaan yang dilakukan. Berdasarkan tabel 

diketahui responden menjawab sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 0%, ragu 10%, 

setuju 60%, sangat setuju 30%. Berdasarkan jawaban koresponden terbanyak pada 

jawaban setuju 60%, hal ini menunjukan bahwa karyawan mengerti apa yang telah 

menjadi tanggung jawabnya. Contohnya karyawan akan menyelesaikan pekerjaannya 
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tanpa pengawasan pimpinan. Jika terjadi kesalahan dalam pekerjaan, karyawann 

tersebut harus memperbaiki kesalahannya.  

  Penilaian koresponden terhadap pernyataan karyawan Universitas Darul Ulum 

Jombang menjadi kepercayaan. Berdasarkan tabel diketahui responden menjawab 

sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 0%, ragu 0%, setuju 67%, sangat setuju 33%. 

Berdasarkan jawaban koresponden di atas jawaban terbanyak setuju 67%, hal ini 

menyatakan bahwa karyawan setuju bahwa Universitas Darul Ulum Jombang percaya 

terhadap karyawannya.  

  Penilaian koresponden terhadap pernyataan karyawan Universitas Darul Ulum 

Jombang memiliki kecerdasan dalam melakukan pekerjaannya. Berdasarkan tabel 

diketahui responden menjawab sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 0%, ragu 7%, setuju 

77%, sangat setuju 17%. Berdasarkan jawaban koresponden diatas jawaban terbanyak 

adalah setuju 77% hal ini menyatakan bahwa dalam bekerja di perlukan kecerdasan 

dalam setiap karyawan untuk menghasilkan pekerjaan yang optimal. Contohnya 

karyawan universitas meskipun belajar secara mandiri namun mampu menyelesaikan 

pekrejaan dan permasalahan dalam pekerjaannya.  

  Penilaian koresponden terhadap pernyataan karyawan Universitas Darul Ulum 

Jombang memiliki kecerdasan emosional. Berdasarkan tabel diketahui responden 

menjawab sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 3%, ragu 10%, setuju 77%, sangat setuju 

10%. Berdasarkan jawaban koresponden di atas terbanyak setuju 77% bahwa 

kecerdasan emosional karyawan dapat mengendalikan diri untuk menyelesaikan 

pekerjaannya. Contohnya penyelesaian permasalahan pekerjaan yang terkait dengan 

keryawan lain tidak diselesaikan dengan hati panas. Namun di cari akar 

permasalahannya terlebih dahulu kemudian di konsultasikan dengan pihak-pihak 

terkait.  

  Penilaian koresponden terhadap pernyataan karyawan Universitas Darul Ulum 

Jombang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik antara karyawan satu dengan 

lainnya. berdasarkan tabel di atas diketahui koresponden menjawab sangat tidak setuju 

0%, tidak setuju 0%, ragu 30%, setuju 40%, sangat setuju 30%. Berdasarkan jawaban 

koresponden di atas jawaban terbanyak adalah ragu 40%, hal ini menyatakan bahwa 

komunikasi yang baik belum tentu menjadi faktor utama untuk meningkatkan kinerja.  
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  Penilaian koresponden terhadap pernyataan karyawan Universitas Darul Ulum 

Jombang mampu mengembangkan diri untuk meningkatkan keahliannya. Berdasarkan 

tabel di atas koresponden menjawab sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 0% ragu 20%, 

setuju 53% sangat setuju 27%. Berdasarkan jawaban koreponden di atas jawaban 

terbanyak adalah setuju 53%. Hal ini menyatakan bahwa karyawan setuju dengan 

meningkatkan keahlian diri karyawan akan dapat mengoptimalkan pekerjaannya.  

  Tabel di 4.5 menunjukan hasil rata-rata skor masing-masing indikator variabel 

etos kerja. Dengan nilai rata-rata untuk indikator shiddiq 4,25 masuk dalam skala sangat 

setuju. Dari dua pernyataan indikator shiddiq, koresponden memberikan nilai tinggi 

melalui pernyataan karyawan Universitas Darul Ulum Jombang jujur dalam 

pekerjaannya.  

  Nilai rata-rata untuk indikator amanah 4,27 masuk dalam skala sangat setuju. 

Indikator amanah terdiri dari dua item pernyataan dan koresponden memberikan nilai 

tertinggi untuk pernyataan karyawan Universitas Darul Ulum Jombang berusaha 

menjadi kepercayaan universitas dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan nilai rata-

rata 4,33.  

  Nilai rata-rata indikator fathonah 4,02 masuk dalam skala setuju. Indikator 

fathonah terdiri dari dua item pernyataan dan koresponden memberikan nilai tinggi 

pada item pernyataan karyawan Universitas Darul Ulum Jombang memiliki 

kecerdasan/mahir dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan nilai rata-rata 4,10.  

  Nilai rata-rata indikator tabligh 4,03 masuk dalam skala setuju. Indikator tabligh 

terdiri dari dua item pernyataan dan koresponden memberikan nilai tertinggi pada item 

pernyataan karyawan Universitas Darul Ulum Jombang mampu mengembangkan diri 

untuk meningkatkan keahliannya dengan nilai rata-rata 4,07.  

  Berdasarkan hasil nilai rata-rata masing-masing indikator, nilai rata-rata 

tertinggi adalah indikator amanah 4,27. Hal ini menyatakan karyawan kebanyakan 

memilih etos kerja karyawan Universitas Darul Ulum Jombang sebagai karyawan yang 

berani bertanggung jawab atas pekerjaannya dan berusaha menjadi kepercayaan 

universitas.  
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4.4. Partial Least Square (PLS)  

  Pengujian linear model atau model struktural dilakukan untuk melihat 

hubungan antara konstruk, nilai signifikan dan r square dari model penelitian. Model 

struktural di evaluasi dengan menggunakan r square untuk konstruk dependent, uji T 

serta signifikansi dari koefesien parameter jalur struktural.  

4.4.1 Evaluasi convergent validity  

  Evaluasi ini dilakukan dengan melihat nilai loading factor pada masing-masing 

indikator. Analisis semua konstruk menghasilkan loading factor ≥ 0,5 maka diperoleh 

hasil uji validitas adalah valid. Hasil pengujian convergent validity dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 4.6 

Uji Validitas Konvergen 

Variabel Item Loading Faktor Keterangan 

Budaya 

Organisasi 

X1.1 0.849 Valid 

X1.2 0.730 Valid 

X1.3 0.748 Valid 

X1.4 0.767 Valid 

Spiritualitas 

Kerja 

X2.1 0.749 Valid 

X2.2 0.821 Valid 

X2.3 0.707 Valid 

X2.4 0.707 Valid 

X2.5 0.755 Valid 

X2.6 0.808 Valid 

X2.7 0.718 Valid 

X2.8 0.751 Valid 

Etos Kerja Y.1 0.766 Valid 



41 
 

Y.2 0.756 Valid 

Y.3 0.722 Valid 

Y.4 0.851 Valid 

 

  Hasil uji validitas instrumen  pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa seluruh nilai 

loading indikator konstruk memiliki nilai di atas 0,7. Indikator dengan nilai loading di 

bawah 0,70 dipertimbangkan untuk tidak diikutsertakan dalam analisis selanjutnya 

karena di nyatakan tidak valid.  

4.4.2. Evaluasi Determinant Validity 

  Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan nilai square root of average 

variance extracted (AVE) dan composite reliability. Discriminant validity dari model 

pengukuran dinilai berdasarkan pengukuran cross loading dengan konstruk. Jika 

korelasi konstruk dengan pokok pengukuran setiap indikator lebih besar daripada 

konstruk lainnya, maka konstruk laten mampu memprediksi indikator lebih baik 

daripada konstruk lainnya. hasil AVE dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut ini : 

Tabel 4.7 

Hasil Average Variance Extracted (AVE) 

Variabel AVE 

Budaya Organisasi 0.600 

Spiritualitas Kerja 0.567 

Etos Kerja 0.601 

 

  Hasil root of average variance extracted (AVE) tabel d atas adalah 

membandingkan nilai akar AVE dengan korelasi antar konstruk. Begitu juga pada nilai 

AVE yang dihasilkan oleh semua konstruk yaitu  ≥ 0,50 sehingga memenuhi 
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persyaratan validitas convergent dan reliabilitas, maka discriminant validity yang baik 

tercapai. 

 Hasil nilai composite reliability dari penelitian ini pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Composite Reliability 

Variabel Composite Reliability 

Budaya Organisasi 0.857 

Spiritualitas Kerja 0.913 

Etos Kerja 0.857 

 

   Dari tabel 4. Menyatakan bahwa evaluasi model composite reliability, untuk 

menentukan apakah konstruk memiliki reliabilitas yang tinggi atau tidak. nilai 

composite reliabilitas yang besar dari 0,80 menyatakan bahwa konstruk produk adalah 

reliabel. Berdasarkan tabe; 4 dapat diketahui bahwa niali composite reliabelity pada 

variabel laten Budaya organisasi (0,857), spiritualitas kerja (0,913) dan etos kerja 

(0,857) lebih besar dari 0,80 dapat dikatakan bahwa secara descriminant validity, model 

pengukuran tersebut baik. 

4.4.3 pengukuran model struktural (inner model) 

  Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria convergent validitydan 

descriminant validity, berikut dilakukan pengujian model konstruk (inner model). Menilai 

inner model adalah melihat hubungan antar konstruk laten dengan melihat hasil estimasi 

koefien parameter path dan tingkat signifikasi (Ghozali,2013).  hasil koefisien determinasi 

(R square) dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel: 

 R-square 

 Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai besarnya konstribusi 

variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. R-square dalam peenlitian 

ini dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut:  
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Tabel 4.10 

Uji Koefisien Determinasi 

Variabel Endogen R Square 

Etos Kerja 0.556 

Sumber: Data Penelitian Diolah (2016) 

Etos kerja dipengaruhi oleh budaya organisasi dan moderasi dari 

spiritualitas kerja dengan koefisien determinasi (R square) sebesar 0.556. Hal 

ini menunjukkan 55.6% faktor etos kerja dipengaruhi oleh budaya organisasi 

dan moderasi dari spiritualitas kerja, sedangkan faktor lain yang berpengaruh 

terhadap etos kerja sebesar 44.4% disebabkan oleh faktor lain. 

1. Koefisien parameter 

Tabel 4.11 

Nilai Koefisien Parameter Setiap Jalur Hubungan Variabel  

 Hipotesis Pengaruh Koefisien 

1 Budaya Organisasi                                Etos Kerja 0.557 

2 
Budaya Organisasi                                Etos kerja 

dimoderasi spiritualitas 
0.200 

 

  Pada tabe 4.11 dengan jelas menunjukan bahwa semua nilai koefisien parameter 

hubungan antara variabel eksogen terhadap variabel endogen bernilai positif. Hal 

tersebut menggambarkan bahwa variabel laten eksogen terhadap variabel endogen 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel laten endogen.  

4.4.4. Goodnes Of Fit Model 

  Model struktural penelitian terbentuk oleh dua variabel laten, yaitu budaya 

organisasi dan spiritualitas. Goodnes Of Fit inner model dilakukan dengan melihat nilai 

koefisien determinasi terhadap variabel eksogen yang diteliti.  
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Spiritualitas dipengaruhi oleh budaya organisasi dan etos kerja dengan koefisien 

determinasi (R-square) 0,556. Hal ini menunjukkan 55.6% faktor etos kerja 

dipengaruhi oleh budaya organisasi dan moderasi dari spiritualitas kerja, sedangkan 

faktor lain yang berpengaruh terhadap etos kerja sebesar 44.4% disebabkan oleh faktor 

lain.  

Pemeriksaan goodness of fit inner model lainnya dapat menggunakan koefisien 

determinasi total (Q2) yang menunjukkan model struktural yang terbentuk mampu 

mewakili data yang ada. Hasil perhitungan koefisien determinasi total (Q2) adalah 

sebagai berikut: 

 Q2 = 1 – (1 – R1
2) 

 Q2 = 1 – (1 – 0.556) 

 Q2 = 1 – 0.444 

 Q2 = 0.556 

Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan nilai koefisien determinasi total 

sebesar 0.556 artinya bahwa model struktural yang terbentuk mampu menjelaskan 

sekitar 55.6% variansi data penelitian. Atau dapat dikatakan pula bahwa tingkat 

keakuratan model PLS adalah sebesar 55.6%. 

4.5. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dengan menguji signifikasi koefisien jalur dari partial least 

square atau PLS, koefisien jalur menunjukan besarnya pengaruh dari satu variabel 

eksogen terhadap variabel endogen. Apabila koefisien jalur berpengaruh signifikan 

maka dapat dinyatakan bahwa eksogen tersebut berpengaruh signifikan terhadap 

variabel endogennya. Koefisien jalur pada penelitian dapat dilihat pada gambar 4.1 

sebagai berikut : 



45 
 

 

 

Nilai koefisien jalur yang didapatkan dari partial least square (PLS) yang terlihat 

pada gambar 4.1 di atas kemudian digunakan untuk menguji pengaruh langsung atau 

tidak langsung pada hipotesis penelitian.  

4.6.1. Pengujian Pengaruh Langsung 

Pengujian Hipotesis 

Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian hipotesis adalah dengan 

menggunakan nilai T Statistics, di mana nilai T Statistics yang lebih besar dari nilai T 

Tabel 1.96 menunjukkan pengaruh yang signifikan. Berikut disajikan hasil pengujian 

hipotesis berdasarkan model PLS yang terbentuk. 

Tabel 4.12 

Pengujian Hipotesis Pengaruh langsung Antar Variabel 

 Hipotesis Pengaruh Koefisien Std. Error T Statistik Keterangan 

1 X1→Y 0.557 0.072 7.736 Signifikan 

Sumber: Data Penelitian Diolah (2016) 
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Hipotesis 1.  Budaya Organisasi Berpengaruh Positif Terhadap Etos Kerja 

Hipotesis satu menguji ada tidaknya pengaruh secara langsung budaya 

organisasi terhadap etos kerja. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai T Statistik 

7.736 lebih besar dari nilai T Tabel 1.960 sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat 

pengaruh budaya organisasi terhadap etos kerja sehingga hipotesis terbukti benar. 

Koefisien jalur 0.557 bertanda positif menunjukkan pengaruh budaya organisasi 

terhadap etos kerja adalah berbanding lurus, yaitu semakin baik/tinggi budaya 

organisasi akan semakin baik/tinggi pula etos kerja. 

Tabel 4.13 

Model Struktural Hasil PLS  

  Hipotesis Pengaruh Koefisien Std. Error T Statistik Keterangan 

2 X1*X2→Y 0.200 0.083 2.399 Signifikan 

 

Hipotesis 2.  Spiritualitas Kerja Memperkuat Pengaruh Budaya Organisasi 

Terhadap Etos Kerja 

Hipotesis dua menguji ada tidaknya pengaruh secara langsung budaya 

organisasi dengan moderasi spiritualitas kerja terhadap etos kerja. Berdasarkan hasil 

pengujian didapatkan nilai T Statistics 2.399 lebih besar dari nilai T Tabel 1.960 

sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap etos 

kerja dengan moderasi spiritualitas kerja sehingga hipotesis terbukti benar. 

Koefisien jalur 0.200 bertanda positif menunjukkan pengaruh budaya organisasi 

dengan moderasi spiritualitas kerja terhadap etos kerja adalah berbanding lurus, yaitu 

semakin baik/tinggi budaya organisasi dan disertai spiritualitas kerja yang tinggi akan 

semakin baik/tinggi pula etos kerja. 

1.6 Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis terhadap dua hipotesis 

penelitian sesuai dengan teoritis yang telah diuraikan pada bab II, maka pada bab 

ini diuraikan pembahasan variabel penelitian dengan melihat hasil pengujian 
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hipotesis serta pembahasan yang terkait dengan pengaruh yang didasarkan 

dukungan teori maupun teoritis. Penelitian ini mengembangkan tiga hipotesis yang 

akan dibuktikan dengan data yang diperoleh.  

1.6.1 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Etos Kerja  

Variabel budaya organisasi di ukur berdasarkan empat dimensi yang 

berasal dari empat dimensi konstruk yaitu budaya klan, budaya adhokrasi, 

budaya pasar dan budaya hirarki. Sedangkan variabel etos kerja diukur 

berdasarkan empat dimensi konstruk yaitu shiddiq, amanah, fathonah dan 

tabligh. 

Hasil analisis di atas budaya organisasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap etos kerja. Berdasarkan uji hipotesa hubungannya signifikan positif. 

Hal ini membuktikan bahwa budaya organisasi dalam Universitas Darul Ulum 

Jombang mempengaruhi etos kerja karyawannya. Etos kerja yang tinggi akan 

emmbawa pengaruh positif dalam lingkungannya, sesuatu yang bermanfaat, 

yang kemudian aka nada peningkatan perbaikan untuk mendapatkan nilai yang 

lebih bermakna. (Sutono dan Fuad, 2009). 

Berdasarkan hasil table 4.4 analisis deskriptif variabel budaya organisasi 

nilai rata-rata tertinggi adalah indicator budaya klan. Sehingga budaya 

organisasi Universitas Darul Ulum Jombang paling dominan adalah budaya 

klan. Budaya ini membuat lingkungan kerja seperti rumah kedua dengan gaya 

kepemimpinan sebagai guru atau mentor. Lingkungan kerja seperti ini menjadi 

lingkungan yang bersahabat dana para anggota organisasi saling berbagi anatar 

sesame layaknya anggota keluarga. Rasa setia dan saling percaya menjadi 

perekat karyawan bertahan di Universitas Darul Ulum Jombang.  

Selain budaya klan, dimensi budaya organisasi yang berpengaruh 

signifikan diantara ketiga dimensi budaya lainnya adalah budaya hirarki. 

Budaya hirarki memiliki cirri lingkungan kerja yan terkendali dengan gaya 

kepemimpinan focus pada efisiensi dan pengendalian operasional. Karyawan 

bertahan dalam Universitas Darul Ulum Jombang karena organisasi ini 

memberikan rasa aman terhadap proses kerja karyawan. Setiap pekerjaan 
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karyawan memiliki aturan yang jelas. Hal ini untuk meminimalisir resiko 

pekerjaan.  

Berdasarkan tabel kuadran dimensi organisasional, budaya klan dan 

budaya hirarki berada pada focus internal organisasi dan integrasi organisasi. 

Hal ini menunjukan Universitas Darul Ulum Jombang memandang tujuan 

organisasi akan tercapai efektif jika internal organisasi harmonis. Berdasarkan 

hasil table 4.12 dilihat dari loading factor, yang paling terpengaruh adalah 

dimensi tabligh. Hal ini membuktikan paling berpengaruh budaya organisasi 

Universitas Darul Ulum Jombang membentuk etos kerja karyawan Universitas 

Darul lum JOmbang tanpa criteria etos kerja tabligh adalah mampu 

berkomunikasi dengan baik dan mampu mengembangkan diri untuk 

meningkatkan keahlian.  

1.6.2 Moderasi spiritualitas kerja memperkuat pengaruh budaya organisasi terhadap 

etos kerja 

Berdasarkan analisis tabel 4.13 menunjukan hasil moderasi spiritualitas 

kerja memperkuat pengaruh budaya organisasi terhadap etos kerja. Delapan 

item moderasi spiritualitas kerja yang tertinggi adalah item diri sendiri meyakini 

bahwa hidup memiliki makna. Hal ini membuktikan bahwa karyawan 

Universitas Darul Ulum Jombang meyakini pada diri sendiri bahwa hidup 

memiliki makna, memiliki tujuan yang harus dicapai di dunia. Melalui visi 

harapan atau keyakinan karyawan merasakan kehidupan yang penuh makna, 

pekerjaan mereka membuat bahagia dan menciptakan kegembiraan serta 

berusaha untuk tidak mangkir dari pekerjaan.  

Pada level individu, kondisi spiritualitas digambarkan dengan adanya 

makna dalam pekerjaan (meaningfull work). Hal-hal ini menunjukan mayoritas 

karyawan menyatakan mencintai dan menikmati pekerjaannya, bekerja 

membuat karyawan lebih bersemangat, pekerjaan yang berhubungan dengan 

hal-hal yang penting dalam hidup karyawan. Karyawan sangat memahami 

makna pekerjaan bagi dirinya sendiri (filhaq). 

Spiritualitas tidak hanya terdiri dari item makna hidup saja. Selain itu 

terdapat item-item lain yang ikut memperkuat pengaruh budaya organisasi 
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terhadap etos kerja. Pengalaman transeden dari nilai-nilai budaya organisasi 

yang mendorong pengalaman yang berbeda bagi individu melalui proses 

bekerja. Pengalaman mendorong individu mengalami perubahan dari pelayanan 

yang dia lakukan terhadap orang lain. Sehingga individu mendapatkan makna 

hidup dan tujuan hidup dalam dirinya. Spiritualitas akan membuat karyawan 

lebih efektif dalam bekerja. Karena mereka melihat pekerjaannya sebagai alat 

untuk meningkatkan spiritualitas sehingga karyawan akan menunjukan usaha 

yang lebih besar dibandingkan dengan karyawan yang hanya melihat pekerjaan 

sebagai alat untuk memperoleh uang (Harlina, 2010). 

Spiritualitas dalam pekerjaan bukan tentang menghadirkan agama 

dalam pekerjaan. Melainkan menghadirkan keseluruhan diri, mengekpresikan 

keinginan diri dalam bekerja. Terutama jika karyawan menyadari dan meyakini 

bahwa bekerja merupakan rahmat dari Allah SWT dan aka nada hari akhir 

dalam hidup ini maka karyawan yang meyakini hal tersebut akan serius 

menjalankan tugasnya sebagai bentuk tanggung jawab.  




